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Потенцијални понуђач у поступку јавне набавке добара - хардвера, софтвера и обуке за 

дигиталну форензику јавна набавка број: II/2/2018 затражио је појашњење конкурсне 

документације. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

„У тачки 10 тендрске документације, према члану 19 Закона, наведено је да понуда 

мора бити наведена у динарима.  

Будући да се ради о донаторским средствима у ЕУР, може ли наручилац извршити 

уплату укупног износа понуде у ЕУР с обзиром да се ради о страној банци и страном 

понуђачу?  Понуђач би понуду доставио у динарима обрацунатим по средњем курсу 

НБС на дан издавања фактуре.“ 

ОДГОВОР 1: 

У случају да се ради о понуђачу из иностранства може да се изврши уплата у Еврима 

али је у цени морају да буду урачунати сви трошкови који се односе на предмет 

набавке (франко Наручилац). 

 

ПИТАЊЕ 2: 

„Потребно је приложити доказ да понуђач у посљедње три обрачунске године није 

исказао губитак у пословању те биланс стања и биланс успеха за обрачунске 2015, 

2016. и 2017. годину, са извештајем овлашћеног ревизора за понуђаче чији извештаји 

подлежу ревизији. 

С обзиром да у овом тренутку немамо извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину, 

можемо ли предати биланс стања и биланс успеха за 2014., 2015. и 2016. годину или 

известај за 2017. без потврде овлашћеног ревизора?“ 



 

ОДГОВОР 2. 

Имајући у виду да обрачунски извештаји за 2017. годину нису завршени,  могу да се 

доставе доставити извештаји ревизора за 2014, 2015. и 2016. као доказ да понуђач у 

последње три  обрачунске године није исказао губитак у пословању. 

 

ПИТАЊЕ 3. 

„У другом делу тендерске документације наведено је да понуђач мора доставити 

детаљне техничке спецификације и документацију понуђене опреме (хардвера и 

софтвера) и услуга, од којих наручилац може утврдити да су техничке карактеристике 

одговарајуће набавке понуђене у складу с траженим. 

Може ли техничка спецификација бити на енглеском језику или је обавезан превод на 

српски језик? Треба ли техничка спецификација бити достављена уз понуду или може 

бити достављена уз опрему?“ 

ОДГОВОР 3. 

Техничка документација за хардвер и софтвер – каталог може бити достављен на 

енглеском језику али Наручилац напомиње да је битно да се сав материјал (па и 

технички део) који се односи на обуку доставља искључиво на српском језику. 

 

ПИТАЊЕ 4. 

 

„Мора ли документација која је издата од стране државних институција бити 

преведена на српски језик? „ 

 

ОДГОВОР 4. 

 

Мора 
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